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 نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران دستورالعمل اجرایی آیین
 های صنعتی به روش طرح و ساخت  پروژه

 
 

های صنعتی به روش طرح و ساخت  نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران پروژه به منظور اجرایی نمودن آیین

 .رددگ  این دستورالعمل برای اجرا ابالغ می22/12/1380 هـ مورخ 21811ت/58567به شماره 

 :مستندات) 1ماده 

های صنعتی به روش طرح و ساخت مصوب  نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران پروژه منظور آیین: نامه  آیین-الف

 . است22/12/1380 هـ مورخ 21811ت/58567شماره 

بندی پیمانکاران مصوب  نامه تشخیص صالحیت و طبقه نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران منظور آیین  آیین-ب

 . است11/12/1381هـ مورخ 23251ت/48013اره شم

نامه تشخیص صالحیت مشاوران مصوب شماره  منظور آیین: نامه تشخیص صالحیت مشاوران  آیین-پ

 .  است23/4/1383هـ مورخ 28437ت/20637

 ):  آیین نامه9موضوع ماده ( انواع متقاضیان دریافت گواهی صالحیت) 2ماده 

با حداقل پایه تعیین » 1«ارای تشخیص صالحیت درج شده در جدول شماره  واحدهای خدمات مشاوره د-الف

  بعنوان همکار 2شده در آن و با معرفی شرکت پیمانکار واجد شرایط طبق جدول 

با حداقل پایه تعیین شده  در » 2« پیمانکاران تشخیص صالحیت شده در رشته های درج شده در جدول شماره -ب

 بعنوان همکار» 1« واجد شرایط طبق جدول شماره آن و با معرفی شرکت مشاور

 خود بتوانددرسازمان خودتوانمندی الزم را " ب" و"الف" در صورتیکه هر یک از متقاضیان بند-تبصره

ایجادنموده بطوریکه براساس آیین نامه تشخیص صالحیت مشاوران ویاپیمانکاران حائز شرایط شرکت همکار 

 .ذگواهی صالحیت نیاز نیستگردند معرفی شرکت همکاربرای اخ



 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢

 شرکت ایرانی که برای انجام خدمات طراحی ، مدیریت و اجرای پروژه ها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت -پ 

رسیده است و مالکیت اکثریت سهام آن متعلق به دو یا چند  شرکت از هر یک از واحدهای خدمات مشاوره یا 

 .  است"ب" و"الف"پیمانکاری موضوع بندهای

 

حداقل یک مشاور و یک پیمانکار )گروه پ(در صورتیکه در ترکیب سهامداران اصلی متقاضیان : تبصره

 . باشد نیاز به معرفی شرکت همکاربرای اخذصالحیت نیست"ب" و"الف"موضوع بندهای 

گروه همکاری طرح و ساخت ، متشکل از مشارکت مدنی دو یا چند شرکت ایرانی که دارای  حداقل  - ت

 برای تقاضای گواهی "ب" و"الف"مات مشاوره ویک واحد  پیمانکاری موضوع بندهای یک واحد خد

درصورتیکه شرکت خارجی .صالحیت در رشته مربوط که دارای موافقت نامه مشارکت مدنی می باشند

  درصدباشد49بعنوان همکاردرگروه مشارکت وجودداشته باشدسهم شرکت خارجی نبایدبیش از

 خاص که پیمانکارطرح وساخت متناسب باآن وجود ندارد با درخواست کارفرما تقاضای های   در پروژه-تبصره 

مشارکتهای مدنی ایرانی و یا ایرانی خارجی برای صدور گواهی صالحیت، بصورت موردی رسیدگی 

 .خواهدشد

ه اجرای شرکت های ایرانی که به منظور انجام پیمانکاری طرح و ساخت تشکیل شده باشد و مدیران آن تجرب-ج 

حداقل یک  پروژه صنعتی مرتبط رابصورت کامل داشته ویاشرکت متقاضی دراجرای بیش ازنیمی ازیک 

با معرفی (ولی گواهی صالحیت مشاوره و یا پیمانکاری را نداشته باشند  پروژه مرتبط مشارکت داشته باشد 

 ) آیین نامه2و1یک شرکت مشاوره ویک شرکت پیمانکاری بعنوان همکارمطابق جدول شماره 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣

و مدیر سهامدار که عضو هیأت مدیره بوده که در پروژه صنعتی اجرا شده با د   منظور از مدیران حداقل-1تبصره

مدرک تحصیلی مهندسی درجایگاه کارفرمایامشاور یا پیمانکار سمت اجرایی یا مهندسی یا تدارکاتی داشته 

 . باشد

به اجرای دو پروژه طرح وساخت در رشته مربوط باکیفیت   چنانچه هریک از انواع متقاضیان خود موفق -چ

 .مطلوب شده باشد پس از تایید کارگروه تایید صالحیت نیاز به معرفی شرکتهای همکارندارند

 حداکثر در دو شرکت می توانند بعنوان همکار معرفی 2 ماده "ب" و "الف"شرکتهای همکار موضوع بند ) 3ماده 

 .شوند

توانند متقاضی برای گواهی صالحیت  ی ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ایران نمی شرکتهای خارج-تبصره
 امابعنوان شرکت همکار حداکثر در دو موردمجاز می باشند.باشند

 
 

نامه جدید تشخیص صالحیت پیمانکاران و مشاوران، جداول شماره یک و دو  با توجه به ابالغ آیین) 4ماده 

 :گردد نامه به شرح ذیل اصالح می آیین
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  همکار یا شرکتی متقاض واحدهای خدمات مشاوره به عنوان موردنیاز صالحیتینامه گواهوپایه تخصصها-1جدول شماره 

 

 تخصص ردیف رسته حداقل پایه در بخش مهندسی
ــواهی  گــــ

 صالحیت
 )1نوع(

ــواهی  گــــ
 صالحیت

 )2نوع (

 2 1  گازهای کاهش فشار ایستگاهوشبکه توزیع  1
 2 1 تاسیسات باالدستی روزمینی 2
 2 1 پتروشیمی صنایع  پاالیشگاه نفت و گاز وواحدهای 3
 2 1 خراج نفت و گازاکتشاف و است 4

 نفت  و گاز

 2 1 خطوط انتقال نفت و گاز 5
 2 1 های غیرفلزی صنایع کانی 6
و ) گــری ذوب و ریختــه, نــورد (ات اساســیصــنایع فلــز 7

 ماشین سازی
1 2 

 2 1 )خودرو(صنایع حمل و نقل  8
شمیایی، تبدیلی و تکمیلـی کـشاورزی،       , صنایع سلولزی  9

 نساجی و پلیمری
1 2 

 2 1 صنایع برق و الکترونیک 10
 2 1 آرایی و فرآوری مواد کانه 11
 2 1 دنابرداری مع آماده سازی و بهره 12

 صنعت و معدن

 2 1 جویی و اکتشاف معدن پی 13
 2 1 تولید، توزیع و انتقال نیرو 14

 15 برق
 2 1 دیسپاچینگ و مخابرات نیرو 

 2 1 )کابل و دیتا, یبرنوریف, ماهواره, مایکروویو(انتقال 17
 2 1 )موبایل, دیتا, تلفن, تلکس(سوئیچینگ مخابرات  18
 2 1 های جامع مخابراتی مطالعات طرح 19

 پست و مخابرات

 2 1 های جامع پستی شبکه, تجهیزات پستی مکانیزه 20



 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥

   همکارشرکت متقاضی ویا های پیمانکاری به عنوان شرکتموردنیاز صالحیت هینامهرشته وپایه گوا -2جدول شماره 

رشته یاگرایش درخواستی داشته می بایست تجربه الزم درزمینه ) 2(و)1(شرکت های جداول شماره:توضیح
 باشند

 
 
 

 رشته و حداقل پایه پیمانکار
  

ف
ردی

 

 رشته و گرایش صالحیت طرح و ساخت

 رشته
هــای قابــل   رشــته(

 )قبول

ــه  حــداقل پای
برای گـواهی   
 صالحیت نوع

)1( 

ــه حــداقل پ ای
برای گـواهی   
 صالحیت نوع

)2( 
 2 1 صنعت )تمام گرایشها(صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  1
ــسات و  خطوط انتقال نفت و گاز 2 تاسیـــــــ

 تجهیزات
1 2 

و ) گـری   ذوب و ریختـه   , نـورد (صنایع فلزی    3
 قطعـه سـازی     - واگـن سـازی    -سـازی   ماشین
 خاص

 2 1 صنعت

لـی  شیمیایی، تبـدیلی و تکمی    , صنایع سلولزی  4
 کشاورزی، نساجی، پلیمری، غذایی و چرم

 2 1 صنعت

 2 1 صنعت های غیرفلزی صنایع کانی 5
 صنعت -1 صنایع برقی و الکترونیکی 6

ــسات و -2  تاسیــــ
 تجهیزات

1 
1 

2 
2 

 2 1 صنعت )خودرو(صنایع حمل و نقل  7
 3 1 های زمینی کاوش )ها تمام گرایش(معدن  8
 2 1 برق  تولید نیرو-برق 9

 2 1 برق  توزیع و انتقال نیرو-قبر 10
 2 1 برق دیسپاچینگ و مخابرات نیرو, برق 11
 2 1 ارتباطات مخابرات 12



 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦

 در دست اجرای دارندگان گواهی صالحیت به         آیین نامه حد اکثر  تعدادکار مجاز       15به استناد ماده    ) 5ماده  
نامـه تـشخیص      باشد و ظرفیت ریالی برای متقاضـیانی کـه بـر اسـاس آیـین                زمان دو کار می     صورت هم 

 5000 و قابـل افـزایش تـا         1000اند حداقل     بندی شده    رتبه 1صالحیت مشاوران و یا پیمانکاران در پایه        
 2هـای مـذکور در پایـه          نامـه   قاضیانی که بر اساس آیین    و برای مت  ) 1(میلیارد ریال طبق جدول پیوست      

 .می باشد) 2( میلیارد ریال طبق جدول پیوست 2500 و قابل افزایش تا 500ل اقاند حد بندی شده رتبه
 

بـا ارایـه دالیـل      . باشـد    که پیمانکار طرح و سـاخت بـه انـدازه کـافی وجـود نداشـته                 هایی   در پروژه  -1تبصره
تعـدادکارهمزمان  توجیهی از سوی دستگاه اجرایی و تایید کارگروه تایید صـالحیت ظرفیـت حداکثر   

  قابل افزایش است
ت که کارفرما به طرف قـرارداد پـیش         ای اس    منظور از کار در دست اجرا، قراردادهای منعقد شده         -2تبصره  

 .پرداخت داده و یا گشایش اعتبار، فعال شده باشد
 را محسوب نمی شودج درصدبعنوان کاردردست ا90کارهای دارای پیشرفت فیزیکی-3تبصره
ــصره ــهکارها– 4تب ــااقالمی ک ــود   ی ــی ش ــادرقراردادمنظور م ــازپرداختی توســط کارفرم ــصورت خــدمات ب قیمــت  . ب

 ارداد محسوب نمی گرددجزءمبلغ قر.آنها
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   )1( پیوست جدول
ــا   مورد نیاز) دست دوم(تعداد شرکتهای فرعی  ــشاور و ی ظرفیــت م

میلیارد (پیمانکار اصلی   
 )ریال

 1000 نیاز ندارد
بعنـوان  2 یـا  1ک مشاور پایه  ییایک پیمانکار و 

 1500 دست دوم

بعنـوان   2 یـا  1 پیمانکار و یک مشاور پایـه        یک
 2500 * دست دوم

 شــــرکت دارای گــــواهی یــــک اســــتفاده از
 دویــا و عنــوان مــشارکت بEPC صــالحیت 

بعنـوان دسـت    2 یا   1پیمانکار و یک مشاور پایه      
  دوم

* 3500 

استفاده ازیک شرکت دارای گواهی صالحیت      
EPC   یـک  پیمانکـار و   یکوبعنوان مشارکت 

 بعنوان دست دوم2 یا 1مشاور پایه 
* 4000 

دارندگان گواهی صالحیت 
EPC پیمانکاری یا 1 که در پایه 

مشاوره تشخیص صالحیت 
 اند شده

 یت شرکت دارای گواهی صالحدو استفاده از

EPC   پیمانکــار و دویــاوبعنــوان مــشارکت 
  بعنوان ذست دوم2 یا 1مشاور پایه دو

* 5000 

انی و  مانکار فرعی پایـه یـک سـاخت        میلیارد ریال و باالتر وجود یک پیم       2500توضیح اینکه برای کارهای      *
 . ساختمانی الزامی است2 پیمانکار پایه 2یا 
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   )2(جدول پیوست 
مورد ) دست دوم(تعداد شرکتهای فرعی 
 نیاز

ظرفیت مشاور و یـا     
ــلی   ــار اصـ پیمانکـ

 ) ریالمیلیارد(

 500 نیاز ندارد
بعنـوان   2 یـا  1 یک مـشاور پایـه       یایک پیمانکار و  

 1000 دست دوم

بعنـوان  2 یـا    1 پیمانکـار و یـک مـشاور پایـه           یک
 1500 دست دوم

صـالحیت  ی   شرکت دارای گـواه    یک استفاده از 
EPC ــشارکت ــوان مــ ــار بعنــ  ویــــک پیمانکــ

 بعنوان دست دوم 2یا1یامشاورپایه
2000 

دارندگان گواهی صالحیت 
EPC پیمانکاری 2 که در پایه 

یا مشاوره تشخیص صالحیت 
 اند شده

 شــرکت دارای گــواهی صــالحیت دو زاســتفاده ا
EPC پیمانکــار و یــک یـادو و بعنـوان مــشارکت 

  بعنوان دست دوم2 یا 1مشاور پایه 
2500 

 وجود یک پیمانکار فرعی پایه یک ساختمانی و یـا            وباالتر  میلیارد ریال  2000توضیح اینکه برای کارهای      *
 . ساختمانی الزامی است2 پیمانکار پایه 2

 
 کـه بـا توجـه بـه        ) ایـن دسـتورالعمل    2مـاده "ج"و"ت"موضـوع بنـدهای     (  ظرفیت شرکتهایی   حداکثر -1توضیح

شوند توسط     می   بدون معرفی شرکت همکار موفق به اخذ صالحیت           اجرای دو پروژه طرح و ساخت     
گردد در هـر حـال نبایـد از           کارگروه تأیید صالحیت و با در نظر گرفتن کارهای انجام شده تعیین می            

 . تجاوز نماید2یا1درجداول پیوستیت تعیین شده حداکثر ظرف
  و          های نفـت    های پاالیشگاه   ه مجتمع  میلیارد ریال و پروژ    5000 برای ارجاع کار پروژه های بیش از         -2توضیح  

 . و پتروشیمی طرح موضوع در کارگروه تأیید صالحیت الزامی استگاز
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩

نامه کلی بوده، کارگروه تایید   آیین)1(یین شده در جدول شمارههای تع  به اینکه تعدادی از رشتهنظر) 6ماده 
 به هدر رشته اصلی یا زیررشته مربوط, های متقاضی صالحیت مجاز است با توجه به توانایی شرکت

 .شرح ذیل تایید صالحیت نمایند
 گرایش رشته رسته 

 تاسیسات روزمینی باال    -1
تی و سر چاهی نفـت و       دس
 گاز

– خطـوط لولـه جریـانی      -تاسیسات سرچاهی نفت و گاز    
 مراکز 

 واحـد هـای بهـره       – مراکز تفکیکگر گاز     –تجمیع نفت   
 تاسیـسات تزریـق گـاز      – واحد های نمکزدایـی    –برداری

   به مخازن
 واحدهای پاالیشگاهی   -2

 و پتروشیمی
 

 –واحـدهای توسـعه پاالیـشگاهی نفـت         –پاالیشگاه گاز   
 کارخانـه جـات گـاز و گـاز          –کارخانه جات پتروشیمی    

 مایع
 ایـستگاه   – تلمبـه خانـه نفـت        –خطوط انتقال نفـت گـاز       خطوط انتقال نفت گاز-3

انبـار هـای   – پایانه هـای نفتـی   –تراکم و تقلیل فشار گاز      
  شبکه گاز رسانی –نفت 

  خطوط لوله دریا –سکو های دریایی  تاسیسات دریایی-4

  
  

 
 
 
 

ــنایع نفـــــت وگـــــاز  صـــ
 وپتروشیمی

 
 
 
 

های پاالیشگاهی   مع مجت -5
 نفت و گاز و پتروشیمی

_ 

  مگاوات100های حرارتی تا   نیروگاه-1-1  تولید نیرو– برق -1
  مگاوات25های آبی تا   نیروگاه-1-3

 توزیــع و انتقــال - بــرق-2
 نیرو

 کیلوولت 230 پستهای تا ظرفیت -2-1
  خطوط انتقال برق-2-2

 
 

 برق
 
 
 

 دیـسپاچینگ و    – برق   -3
 مخابرات نیرو

_ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٠

 گرایش رشته رسته 
ــزی   -1 ــورد(صــنایع فل , ن

ــه ــری ذوب و ریختـ و ) گـ
ــه   ــازی و قطعـ ــین سـ ماشـ

 سازی
 
 
  صنایع سلولزی-2

تبـــــدیلی و , شـــــیمیایی
, تکمیلـــــی کـــــشاورزی

نــساجی و چــرم، پلیمــری، 
 غذایی

 
 
  کانی های غیر فلزی-3
 
ــی و  -4 ــنایع برقــــ  صــــ

 الکتریکی
 

 )نورد( صنایع فلزی -1-1
 )گری ذوب و ریخته( فلزی  صنایع-1-2
 )ماشین سازی( صنایع فلزی -1-3
 )واگن سازی( صنایع فلزی -1-4
 )قطعه سازی( صنایع فلزی -1-5
  صنایع سلولزی-2-1
  صنایع شیمیایی-2-2
  صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی-2-3
  صنایع نساجی و پلیمری-2-4
  صنایع غذایی– 2-5
  صنایع چرم-2-6

  
 
 
 
 
 
 

 صنعت ومعدن

  معدن-5
 

  کانه آرایی و فرآوری مواد-5-1
 برداری معادن سازی و بهره  آماده-5-2
 دناجویی و اکتشاف مع  پی-5-3

)کابل دیتا, فیبر نوری, ماهواره, مایکرووی( انتقال -1-1  مخابرات-1 مخابرات
)موبایل, دیتا,  تلفن, تلکس( سوئیچینگ مخابراتی -1-2
 ع پستیهای جام  تجهیزات صنعتی مکانیزه شبکه-1-3

 
.یـا یـک یـا چنـد گـرایش خـاص تـشخیص صـالحیت شـوند                 ) تمام گرایشها (توانند در رشته      شرکتهای متقاضی می  : توضیح



 
 
 
 
 
 
 
 

 ١١

توانـد در صـورت لـزوم پیـشنهادات خـود را بـرای اصـالحات بعـدی                    در ضمن کارگروه تایید صالحیت می     
 به رشته   وایید نسبت به اعمال آن اقدام       جداول به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران ارایه نمایند تا در صورت ت            

 .های موجود اضافه گردد
 . بشرح زیر اصالح می گردد6 حداقل مشخصات قابل قبول افراد در جدول -)7ماده 

 )برای هر ردیف یک نفر(اندازی   بخش نصب و راه-6جدول شماره 
هـای تحـصیلی قابـل        رشته عنوان سمت ردیف

 *قبول
حــداقل مشخــصات قابــل قبــول 

 **راداف
 - بــرق–مهندســی مکانیــک  اندازی مسئول نصب و راه 1

 مخابرات
ده ســال تجربـــه کــاری نـــصب و   

اندازی یا مدیر پروژه یا مـسئول         راه
 اندازی نصب و راه

ــرق-مهندســی مکانیــک  کارشناسی ارشد نصب 2  - ب
 مخابرات

ده ســـال تجربـــه اجرایـــی نـــصب  
تجهیزات صنعتی یا مدیر پـروژه یـا        

سئول نـصب و    رییس کارگاه یـا مـ     
ــناس ارشــد     ــا کارش ــدازی ی راه ان

 نصب 
ــرق-مهندســی مکانیــک  اندازی کارشناسی ارشد راه 3  - ب

 مخابرات
انـدازی و     هشت سال تجربـه در راه     

ــره ــنعتی    به ــدهای ص ــرداری واح ب
 های درخواستی مرتبط با رشته

های فنـی   ه به گواهی صالحیت درخواستی و تجربههای درج شده در جدول و با توج  رشته و گرایش تحصیلی قابل قبول از میان رشته         *
 .گردد افراد توسط کارگروه تعیین می

سال کمتر از ارقام درج شـده       ) 3(های تجربه کاری قابل قبول         برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر حداقل سال          **
 .باشد در جدول می

 
 

 
 





گواهي صالحيت طرح و ساخت
تخصصگروهزير رشتهرشتهرسته

تاسيسات باالدستي روزميني
اكتشاف و استخراج نفت و گاز

شبكه توزيع و ايستگاههاي كاهش فشار گاز
خطوط انتقال نفت و گاز

واحدهاي پااليشگاه نفت و گاز و صنايع پتروشيميپااليشگاه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
انرژي هسته اي

انرژي تجديد پذير
توليد نيرو
انتقال نيرو
توزيع نيرو

صنايع فلزي(نورد، ذوب و ريخته گري) وماشين سازي
صنايع حمل و نقل (خودرو)

صنايع سلولزي ، شيميايي ، تبديلي و تكميلي كشاورزي ، نساجي و پليمري
صنايع كاني هاي غير فلزي
صنايع برق و الكترونيك

پي جويي و اكتشاف معادنمعدنمعدن
(ماكرووي، ماهواره،فيبر نوري، كابل و ديتا) انتقال

سوئيچينگ مخابراتي (تلكس، تلفن، ديتا، موبايل)
تجهيزات صنعني مكانيزه شبكه هاي جامع پستي

مطالعات طرحهاي جامع مخابرات
نفت و گاز

نيرو
صنعت و معدن
ديسپاچينگ و مخابرات نيروانرژيارتباطات

نكات حائز اهميت:

    درگواهينامه طرح و ساخت ، تخصص مشاور و زيررشته پيمانكاري درج خواهد شد
 حداقل پايه الزم براي گواهي صالحيت نوع (1) ، پايه 1 و براي گواهي صالحيت نوع (2) ، پايه 2 پيمانكاري و مشاوره اي است 

اتوماسيون صنعتي

مخابرات

صنعت

ارتباطاتارتباطات

صنعت و معدن

خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبكه هاي نفت و گاز

پست ها وانتقال و توزيع

تخصصهاي مشترككليه زير رشته هااتوماسيون صنعتي

 نفت وگاز نفت وگاز نفت وگاز

صنعت و معدن

توليد نيرو

صنعت

نيرونيرو

ارتباطات

گروه و تخصص هاي مشاوره و رشته و زير رشته هاي پيمانكاري الزم براي هر رشته و رسته طرح و ساخت صنعتي جدول شماره1:
تخصص مشاوره ايرشته پيمانكاري

انرژي

توليد نفت و گاز



رشته هاي تحصيلي
گواهي نوع (2)گواهي نوع (1)قابل قبول

1 ـ 12 سال تجربه در كارهاي طراحي و مهندسي
2 ـ سوابق تجربي در سمت مدير مهندسي در حداقل دو پروژه صنعتي مرتبط

كارشناس ارشد فرآيند2
مهندسي فرآيند، نفت،  شيمي، پتروشيمي، 

متالورژي، مواد، معدن
10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر11

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر21مهندسي مكانيككارشناس ارشد مكانيك3
10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر01مهندسي برقكارشناس ارشد برق و ابزار دقيق4
10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر10مهندسي برقكارشناس ارشد برق5
10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر10مهندسي برق ـ كنترلكارشناس ارشد ابزار دقيق6

1 ـ 12 سال سابقه تجربي كه حداقل 8 سال از آن در زمينه تداركات داخل و 
خارج پروژه هاي صنعتي مي باشد.

2 ـ سوابق تجربي در سمت «مدير يا مسؤول و تداركات» يا مسؤول «خدمات 
مهندسي كاال» در حداقل دو پروژه صنعتي

1 ـ 8 سال سابقه در كارهاي طراحي مهندسي
2 ـ سوابق تجربي به عنوان مسؤول «خدمات فني خريد كاال» در حداقل يك 

پروژه مرتبط با رشته مورد نظر

كارشناس ارشد امور مالي و قراردادي3
امور بانكي ـ بيمه ـ حسابداري ـ 

بازرگاني ـ حقوق
11

15 سال تجربه در زمينه انجام امور بانكي قراردادي، ضمانت نامه، بيمه نامه، 
تداركات داخل و خارج پروژه هاي صنعتي

11مهندسي مكانيك           مسؤول نصب  و راه اندازي1
 10 سال تجربه در كارهاي اجرايي نصب و راه اندازي يا مدير پروژه  يا مسؤول 

نصب و راه اندازي

11مهندسي مكانيككارشناس ارشد نصب2
 10 سال تجربه اجرايي نصب تجهيزات و تأسيسات صنعتي يا «مدير پروژه» يا 

رئيس كارگاه يا مسؤول نصب و راه اندازي يا كارشناس ارشد نصب

11مهندسي مكانيك - برقكارشناس ارشد راه اندازي3
8 سال تجربه در راه اندازي و بهره برداري واحدهاي صنعتي مرتبط با رشته 

درخواستي

كارشناسي ارشد كنترل كيفيت1
مهندسي مكانيك - نفت -پتروشيمي -

شيمي
11

10 سال سابقه در كارهاي كنترل كيفي و بازرسي فني تجهيزات در دست ساخت و 
عمليات ساختمان و نصب

1311
سال كمتر از ارقام درج شده در جدول مي باشد. - (3) براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر حداقل سالهال تجربه كاري قابل قبول

1

  بخش نصب و راه اندازي

كنترل كيفيت

تعداد كل مديريت طرح و ساخت

كارشناس ارشد خدمات فني خريد2
مهندسي مكانيك،  فرايند، نفت،شيمي، 

پتروشيمي، متالورژي، صنايع
1

  بخش تداركات

مسؤول تداركات1
مهندسي مكانيك،  فرايند، نفت،شيمي، 

پتروشيمي، متالورژي، صنايع
11

1

جدول شماره2: حداقل نيروهاي تخصصي مورد نياز «گروه مديريت طرح و ساخت»   بخش مهندسي در رسته هاي «نفت و گاز»

حداقل مشخصات قابل قبول افرادحداقل تعدادكارشناسانعنوان سمترديف

1  مسؤول مهندسي1
مهندسي فرآيند، نفت، شيمي، پتروشيمي، 

مكانيك



رشته هاي تحصيلي
گواهي نوع (2)گواهي نوع (1)قابل قبول

1 ـ 12 سال تجربه در كارهاي طراحي و مهندسي

2 ـ سوابق تجربي در سمت مدير مهندسي در حداقل دو پروژه صنعتي مرتبط

كارشناس ارشد فرآيند2
مهندسي فرآيند شيمي، پتروشيمي، 

متالوژي، مواد، معدن، نساجي
10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر11

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر21مهندسي مكانيككارشناس ارشد مكانيك3
10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر11مهندسي برقكارشناس ارشد برق و ابزار دقيق4
10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر10مهندسي برقكارشناس ارشد برق5

1 ـ 12 سال سابقه تجربي كه حداقل 8 سال از آن در زمينه تداركات داخل و 
خارج پروژه هاي صنعتي مي باشد.

2 ـ سوابق تجربي در سمت «مدير يا مسؤول و تداركات» يا مسؤول «خدمات 
مهندسي كاال» در حداقل دو پروژه صنعتي

1 ـ 8 سال سابقه در كارهاي طراحي مهندسي

2 ـ سوابق تجربي به عنوان مسؤول «خدمات فني خريد كاال» در حداقل يك 
پروژه مرتبط با رشته مورد نظر

كارشناس ارشد امور مالي و قراردادي3
امور بانكي ـ بيمه ـ حسابداري ـ 

بازرگاني ـ حقوق
11

15 سال تجربه در زمينه انجام امور بانكي قراردادي، ضمانت نامه، بيمه نامه، 
تداركات داخل و خارج پروژه هاي صنعتي

11مهندسي مكانيك ـ برق           مسؤول نصب  و راه اندازي1
 10 سال تجربه در كارهاي اجرايي نصب و راه اندازي يا مدير پروژه  يا مسؤول 

نصب و راه اندازي

11مهندسي مكانيك ـ برقكارشناس ارشد نصب2
10 سال تجربه اجرايي نصب تجهيزات و تأسيسات صنعتي يا «مدير پروژه» يا 

رئيس كارگاه يا مسؤول نصب و راه اندازي يا كارشناس ارشد نصب

11مهندسي مكانيك ـ برقكارشناس ارشد راه اندازي3
8 سال تجربه در راه اندازي و بهره برداري واحدهاي صنعتي مرتبط با رشته 

درخواستي

كارشناسي ارشد كنترل كيفيت1
مهندسي مكانيك ـ برق ـ متالوژي - 

مواد - معدن
11

10 سال سابقه در كارهاي كنترل كيفي و بازرسي فني تجهيزات در دست ساخت و 
عمليات ساختمان و نصب
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-

كنترل كيفيت

تعداد كل مديريت طرح و ساخت

11

  بخش نصب و راه اندازي

كارشناس ارشد خدمات فني خريد2
مهندسي مكانيك، برق، فرايند، شيمي، 

پتروشيمي، متالوژي، صنايع

1
مهندسي فرآيند، شيمي، پتروشيمي، 

مكانيك، متالوژي، مواد، معدن، نساجي

  بخش تداركات

11

1 مسؤول مهندسي

جدول شماره3: حداقل نيروهاي تخصصي مورد نياز «گروه مديريت طرح و ساخت»   بخش مهندسي در رسته هاي «صنعت و معدن»

سال كمتر از ارقام درج شده در جدول مي باشد.  (3) براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر حداقل سالهال تجربه كاري قابل قبول

حداقل مشخصات قابل قبول افراد عنوان سمترديف

مسؤول تداركات1
مهندسي مكانيك، برق، فرايند، شيمي، 

پتروشيمي، متالوژي، صنايع

حداقل تعدادكارشناسان

1



رشته هاي تحصيلي

گواهي نوع (2)گواهي نوع (1)قابل قبول

1 ـ 12 سال تجربه در كارهاي طراحي و مهندسي در رشته مربوط

 2ـ سوابق تجربي در سمت مدير مهندسي در حداقل دو پروژه صنعتي مرتبط

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي در رشته مورد نظر11مهندسي مكانيك، برق، فرايند كارشناس ارشد فرآيند2

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي در رشته مورد نظر21مهندسي برق (قدرت)كارشناس ارشد برق3

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي در رشته مورد نظر11مهندسي مكانيككارشناس ارشد مكانيك4

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي در رشته مورد نظر11مهندسي برق ( كنترل -الكترونيك)كارشناس ارشد ابزاردقيق و كنترل5

1 ـ 12 سال سابقه تجربي كه حداقل 8 سال از آن در زمينه تداركات داخل و خارج 
پروژه هاي صنعتي مي باشد.

2 ـ سوابق تجربي در سمت «مدير يا مسؤول و تداركات» يا مسؤول «خدمات 
مهندسي كاال» در حداقل دو پروژه صنعتي

1 ـ 8 سال سابقه در كارهاي طراحي مهندسي

2 ـ سوابق تجربي به عنوان مسؤول «خدمات فني خريد كاال» در حداقل يك پروژه 
مرتبط با رشته مورد نظر

3
 كارشناس ارشد امور مالي و

قراردادي
امور بانكي ـ بيمه ـ حسابداري ـ 

بازرگاني ـ حقوق
11

15 سال تجربه در زمينه انجام امور بانكي قراردادي، ضمانت نامه، بيمه نامه، 
تداركات داخل و خارج پروژه هاي صنعتي

11مهندسي مكانيك ـ برق           مسؤول نصب  و راه اندازي1
 10 سال تجربه در كارهاي اجرايي نصب و راه اندازي يا مدير پروژه  يا مسؤول نصب 

و راه اندازي

11مهندسي مكانيك ـ برقكارشناس ارشد نصب2
10 سال تجربه اجرايي نصب تجهيزات و تأسيسات صنعتي يا «مدير پروژه» يا رئيس 

كارگاه يا مسؤول نصب و راه اندازي يا كارشناس ارشد نصب

11مهندسي مكانيك ـ برقكارشناس ارشد راه اندازي3
8 سال تجربه در راه اندازي و بهره برداري واحدهاي صنعتي مرتبط با رشته 

درخواستي

11مهندسي مكانيك ـ برقكارشناسي ارشد كنترل كيفيت1
10 سال سابقه در كارهاي كنترل كيفي و بازرسي فني تجهيزات در دست ساخت و 

عمليات ساختمان و نصب

1312

-

تعداد كل مديريت طرح و ساخت

براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر حداقل سالهال تجربه كاري قابل قبول (3) سال كمتر از ارقام درج شده در جدول مي باشد. 

1

  بخش نصب و راه اندازي

كنترل كيفيت

1مهندسي مكانيك، برقكارشناس ارشد خدمات فني خريد2

  بخش تداركات

11مهندسي مكانيك، برقمسؤول تداركات1

جدول شماره4: حداقل نيروهاي تخصصي مورد نياز «واحد مديريت طرح و ساخت» بخش مهندسي در 
«برق» رسته

عنوان سمترديف
حداقل

حداقل مشخصات قابل قبول افراد

11مسؤول مهندسي1 مهندسي برق - مكانيك



رشته هاي تحصيلي

گواهي نوع (2)گواهي نوع (1)قابل قبول

1ـ 12 سال تجربه در كارهاي طراحي و مهندسي در رشته مربوط

2ـ سوابق تجربي در سمت مدير مهندسي در حداقل دو پروژه صنعتي مرتبط

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي در رشته مورد نظر11مهندسي مكانيككارشناس ارشد مكانيك2

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي در رشته مورد نظر21مهندسي برق(مخابرات ـ الكترونيك)كارشناس ارشد مخابرات3

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي در رشته مورد نظر11مهندسي كامپيوتركارشناس ارشد كامپيوتر4

1 ـ 12 سال سابقه تجربي كه حداقل 8 سال از آن در زمينه تداركات داخل و خارج پروژه هاي 
صنعتي مي باشد.

2 ـ سوابق تجربي در سمت «مدير يا مسؤول و تداركات» يا مسؤول «خدمات مهندسي كاال» در 
حداقل دو پروژه صنعتي

1 ـ 8 سال سابقه در كارهاي طراحي مهندسي

2 ـ سوابق تجربي به عنوان مسؤول «خدمات فني خريد كاال» در حداقل يك پروژه مرتبط با رشته 
مورد نظر

كارشناس ارشد امور مالي و قراردادي3
امور بانكي ـ بيمه ـ حسابداري ـ 

بازرگاني ـ حقوق
11

15 سال تجربه در زمينه انجام امور بانكي قراردادي، ضمانت نامه، بيمه نامه، تداركات داخل و خارج 
پروژه هاي صنعتي

 10 سال تجربه در كارهاي اجرايي نصب و راه اندازي يا مدير پروژه  يا مسؤول نصب و راه اندازي11مهندسي  برقمسؤول نصب  و راه اندازي1

11مهندسي مكانيك ـ برقكارشناس ارشد نصب2
 10 سال تجربه اجرايي نصب تجهيزات و تأسيسات صنعتي يا «مدير پروژه» يا رئيس كارگاه يا مسؤول 

نصب و راه اندازي يا كارشناس ارشد نصب

8 سال تجربه در راه اندازي و بهره برداري واحدهاي صنعتي مرتبط با رشته درخواستي11مهندسي مكانيك ـ برقكارشناس ارشد راه اندازي3

كارشناسي ارشد كنترل كيفيت1
مهندسي مكانيك ـ برق ـ متالورژي - 

مواد ـ فناوري صنعتي
11

10 سال سابقه در كارهاي كنترل كيفي و بازرسي فني تجهيزات در دست ساخت و عمليات ساختمان و 
نصب

1211

-

1

1مهندسي برقكارشناس ارشد خدمات فني خريد2

1

تعداد كل مديريت طرح و ساخت

  بخش تداركات

  بخش نصب و راه اندازي

كنترل كيفيت

1

1مهندسي مكانيك، برقمسؤول تداركات1

براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر حداقل سالهال تجربه كاري قابل قبول (3) سال كمتر از ارقام درج شده در جدول مي باشد. 

11

جدول شماره5: حداقل نيروهاي تخصصي مورد نياز «واحد مديريت طرح و ساخت» بخش مهندسي در رسته 
«ارتباطات»

حداقل مشخصات قابل قبول افراد عنوان سمت رديف
حداقل

مهندسي برق (مخابرات) مسؤول مهندسي



رشته هاي تحصيلي
(1)قابل قبول گواهي نوع (2)گواهي نوع

1 ـ 12 سال تجربه در كارهاي طراحي و مهندسي

2 ـ سوابق تجربي در سمت مدير مهندسي در حداقل دو پروژه صنعتي مرتبط

كارشناس ارشد فرآيند2
مهندسي برق، نفت ،مكانيك،فرآيند، شيمي، 
پتروشيمي، متالوژي، مواد، معدن، نساجي

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر11

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر10مهندسي مكانيككارشناس ارشد مكانيك3

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر10مهندسي برق ( كنترل - الكترونيك)كارشناس ارشد برق4

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر10مهندسي كامپيوتر - مخابراتكارشناس ارشد ارتباطات5

10 سال تجربه در زمينه كارهاي طراحي و مهندسي مرتبط با رشته مورد نظر11مهندسي برق ( كنترل - الكترونيك)كارشناس ارشد ابزار دقيق6

1 ـ 12 سال سابقه تجربي كه حداقل 8 سال از آن در زمينه تداركات داخل و 
خارج پروژه هاي صنعتي مي باشد.

2 ـ سوابق تجربي در سمت «مدير يا مسؤول و تداركات» يا مسؤول «خدمات 
مهندسي كاال» در حداقل دو پروژه صنعتي

1 ـ 8 سال سابقه در كارهاي طراحي مهندسي

2 ـ سوابق تجربي به عنوان مسؤول «خدمات فني خريد كاال» در حداقل يك 
پروژه مرتبط با رشته مورد نظر

كارشناس ارشد امور مالي و قراردادي3
امور بانكي ـ بيمه ـ حسابداري ـ بازرگاني ـ 

حقوق
11

15 سال تجربه در زمينه انجام امور بانكي قراردادي، ضمانت نامه، بيمه نامه، 
تداركات داخل و خارج پروژه هاي صنعتي

11مهندسي مكانيك، برق، كامپيوترمسؤول نصب  و راه اندازي           1
 10 سال تجربه در كارهاي اجرايي نصب و راه اندازي يا مدير پروژه  يا مسؤول 

نصب و راه اندازي

11مهندسي مكانيك، برق، كامپيوتركارشناس ارشد نصب2
 10 سال تجربه اجرايي نصب تجهيزات و تأسيسات صنعتي يا «مدير پروژه» يا رئيس 

كارگاه يا مسؤول نصب و راه اندازي يا كارشناس ارشد نصب

10مهندسي مكانيك، برق، كامپيوتركارشناس ارشد راه اندازي3
8 سال تجربه در راه اندازي و بهره برداري واحدهاي صنعتي مرتبط با رشته 

درخواستي

11مهندسي برق ( كنترل - الكترونيك)كارشناسي ارشد كنترل كيفيت1
10 سال سابقه در كارهاي كنترل كيفي و بازرسي فني تجهيزات در دست ساخت و 

عمليات ساختمان و نصب

139
سال كمتر از ارقام درج شده در جدول مي باشد. - (3) براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر حداقل سالهال تجربه كاري قابل قبول

1

  بخش نصب و راه اندازي

كنترل كيفيت

تعداد كل مديريت طرح و ساخت

1مهندسي مكانيك، برق، كامپيوتركارشناس ارشد خدمات فني خريد2

  بخش تداركات

11مهندسي مكانيك، برقمسؤول تداركات1

1

جدول شماره6: حداقل نيروهاي تخصصي مورد نياز «گروه مديريت طرح و ساخت»   بخش مهندسي در رسته هاي «اتوماسيون صنعتي»

حداقل مشخصات قابل قبول افرادحداقل تعدادكارشناسانعنوان سمترديف

1  مسؤول مهندسي1
 مهندسي برق (الكترونيك-مخابرات-

كنترل)-مكانيك
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